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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Чаҳор гуфтор аз он ҳазрат дар бораи фазилати
зиёрати қубур
ِ ْ َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي. 1
:ـمي الْخُ راســانِ َّي َی ُقــو ُل
َّ هاشـ
ِ �أ ْك ِثـ ُـروا زِیــا َر َة الْق ُُبــو ِر َف إِ�نَّهــا ُم ِفی ـ َد ٌة لِ ْل� ْأحیــا ِء َو ا ْل� أ ْمـ
!ـوات
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод,
гуфт: Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд:
Қубурро бисёр зиёрат кунед; Чароки он барои зиндагон ва
мурдагон муфид аст!
 َق ـ ْد �أضْ َع َف ْت ِنــي نَ ْف ِســي َف ِبمــا �أجا ِهدُهــا لِ َكـ ْـي:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ُ  قُ ْلـ: قــا َل،الس ـ َم ْر َق ْن ِد ُّي
َّ  �أخْ َب َرنــا �أ ُبــو �إِبراهی ـ َم. 2
ِ
ِ
ْ
ْ
!ِ جا ِهدْهــا بِذ ْك ـ ِر ال َم ـ ْو ِت َو �أ ْكث ـ ْر زِیــا َر َة الق ُُبــور:ـب َع َل ْیهــا؟ قــا َل
َ �أ ْغ ِلـ
Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Ба ҳазрати
Мансур гуфтам: Нафсам манро заъиф сохтааст, пас ба чи
василае бо он биҷангам то бар он пирӯз шавам? Фармуд: Ба
василаи ёди марг бо он биҷанг ва бисёр қубурро зиёрат кун!
ِ  َی َسـ ُعكَ �أ ْن ت: قــا َل لِــي الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل،قاسـ ِم ال ِّط ْهرانِــي
ِ ْ �أخْ َب َرنَــا الْ َح َسـ ُن ْبـ ُن ال. 3
ض ٰهـ ِذ ِه
ِ ُراف َق ِنــي �إِلـیٰ َب ْعـ
ُّ
َ
ِ  َفخَ ـ َـر َج، نَ َعـ ْم:ـت
ِ الْ ِّتـ
ـب
ُ ـت َم َعـ ُه َف ُق ْلـ
ُ ماشــیاً َو خَ َر ْجـ
ُ ـلال؟ قُ ْلـ
ُّ  الْ َمشْ ـ ُـي �أ َحـ: لَـ ْو �أ َم ْر َت ِنــي لَ ِج ْئ ُتــكَ بِ َسـ ّیا َر ٍة! قــا َل:ـت
�إِلَـ َّـي! َفانْ َط َل ـ َق َحتّ ـی ٰ َب َل ـ َغ َمقابِـ َـر الْ َق ـ ْو ِم َفزا َرهــا َو ْاس ـ َت ْغف ََر لِ� أ ْه ِلهــا ثُ ـ َّم َر َج ـ َع َو ُه ـ َو ســا ِك ٌت ُم َت َف ِّك ـ ٌر َی ْذكُـ ُـر اللّـ َه
! یــا َح َسـ ُن:ـت ِفــدا َك! قــا َل
ُ  ُج ِع ْلـ، لا:ـت
ُ  یــا َح َسـ ُن! �أ ْج َه ْدتُــكَ ؟ قُ ْلـ: َف َل ّمــا َب َلـ َغ دا َر ُه �أ ْق َبـ َل َع َلـ َّـي َو قــا َل،َٰتعٰالـی
ِ
ِ
ـت ِفــي َق ْل ِبــكَ َقسـ َـاو ًة فَاخْ ـ ُـر ْج �إِلـی ٰ َمقابِـ ِر َق ْو ِمــكَ َو ْاسـ َت ْی ِق ْن �أ َّن لَــكَ فیهــا َمكانـاً لا ُبـ َّد �أ ْن تَحلَّـ ُه َو
َ �إِذا �أ ْح َس ْسـ
ِ ا ْذكُـ ْر
ْ
!ِعاق َبـ َة ال� أ ُمــور
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Ҳазрати
Мансур ба ман фармуд: Оё метавонӣ бо ман то бархӣ аз ин
теппаҳо ҳамроҳӣ кунӣ? Гуфтам: Оре, пас пиёда берун шуд ва
ман низ бо ӯ берун шудам, пас гуфтам: Агар амр мефармойи
василае ҳозир мекунам! Фармуд: Пиёдаравӣ бароям
хушояндтар аст! Пас рафт то ба қабристони қавми расид, пас
онро зиёрат кард ва барои аҳлаш истиғфор фармуд ва сипас
бозгашт дар ҳоле ки хомӯш ва андешнок буд ва Худованди
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баландмартабаро ёд мекард, пас чун ба хонааш расид ба ман
?рӯй намуд ва фармуд: Эй Ҳасан! Оё туро ба заҳмат андохтам
Гуфтам: На фидоят шавам! Фармуд: Эй Ҳасан! Ҳаргоҳ дар
қалбат қасовате эҳсос кардӣ ба қабристон бирам ва яқин кун
ки барои ту низ дар он ҷойе ҳаст ки ногузир дар он фуруд
!меойи ва оқибати корҳоро ёд кун
� . 4أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ ٍ
مین َیـ ْو َم
ـب ال َّط َبـ ِر ُّي قــا َل :كا َن الْ َم ْن ُصــو ُر ُی ْك ِثـ ُـر الْخُ ـ ُـر َ
وج �إِلـیٰ َمقابِـ ِر الْ ُم ْسـ ِل َ
«الســلا ُم َعل ـى ٰ �أ ْهــلِ الدِّيــا ِر ِمـ َـن
ا ْل إِ� ْث َن ْیــنِ َو الْخَ ِمی ـ ِ
الس ـ ْب ِت َو كا َن �إِذا َی ْدخُ لُهــا َی ُقــو ُلَّ :
س َو ُر َّبمــا َیخْ ـ ُـر ُج َی ـ ْو َم َّ
ـاء اللّـ ُه بِ ُكـ ْم ِ
لاح ُقــونَ» َو كا َن �إِذا َی ُمـ ُّر َعلـی ٰ َق ْبـ ٍر َی ُقــو ُم بِ ِحذائِـ ِه َف َی ْن ُظـ ُـر
الْ ُمؤ ِْمنيـ َـن �أنْ ُتـ ْم لَنــا َفـ َـر ٌط َو ن َْحـ ُن �إِ ْن شـ َ
ـس ِع ْنـ َد ُه َف ُی ِ
ـاب! �أ
ـب نَ ْف َسـ ُه َف َی ُقــو ُلَ :
«و ْی َحــكَ �أ ُّی َهــا الشّ ـ ُّ
خاطـ ُ
ِفیـ ِه َف َی ْقـ َـر�أ َك ِت َیب َتـ ُه َو كا َن �إِذا َی ِجـ ُد َق ْبـ َـر شـ ٍّ
ـاب َی ْج ِلـ ُ
ـاب ِم ْثلُــكَ َو َقـ ْد �أ َك َلـ ُه الْ َمـ ْو ُت َو شَ ـ ِر َب ُه! َفــلا َی ُغ َّرنَّــكَ شَ ــبا ُبكَ َف َی ْصطــا ُد َك الْ َمـ ْو ُت َعلـی ٰ
َغـ َّر َك شَ ــبا ُبكَ ؟ َو ٰهــذا شـ ٌّ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ِغـ َّر ٍة»! قــا َلَ :ف َمـ َّر َی ْومـاً َعلـی ٰ قُ ُبــو ِر الشُّ ـ َـهداء َع َل ْی ِهـ ْم ُص َو ُر ُهـ ْم م ْثـ ُل الطواوِیـسَِ ،ف َنظـ َـر �إِل ْی ِهـ ْم نَظـ َـر ال َح ْسـ َـرة َفقــا َل:
ـت را َی ِت ِهـ ْم! ثُـ َّم نَ َظـ َـر َفـ َـر�أی ٰ ِفی ِهـ ْم ُصــو َر َة
ـس الشَّ ـ ِهی ُد َمـ ْـن قُ ِتـ َل ت َْحـ َ
ِفیـ َم قُ ِت ْل ُتـ ْم یــا ُج ُنــو َد الظّالِمیـ َـن؟! لا َواللّـ ِه لَ ْیـ َ
ـت ِفــدا َك؟! قــا َل :لا َول ٰ ِكـ ْـن َقـ ْد َر�أ ْی ُتـ ُه َمـ َع �أ ِمیـ ِر الْ ُمؤ ِْمنیـ َـن!
ـت َت ْع ِرفُـ ُه ُج ِع ْلـ ُ
ـت� :أكُ ْنـ َ
ـاب َفقــا َلٰ :هــذا شَ ـ ِهیدٌ! قُ ْلـ ُ
شـ ٍّ
ْ
ِ
ِ
لصــلاةِ
ِ
َ
َ
ـس ل ُی َجـ ِّد َد ُو ُضوئَـ ُه ل َّ
قــا َلَ :ف َلـ ْم �أ ْف َهـ ْم ُمــرا َد ُه َو لـ ْم �أت ََجـ َّر�أ َع َلــی ُّ
الســؤالَ ،فانْط َلـ َق َحتّـی ٰ �إِذا َب َلـ َغ َقنــا ًة َف َج َلـ َ
َف َمـ َّر َع َل ْیـ ِه َجما َعـ ٌة ُیشَ ـ ِّی ُعو َن َجنــا َز ًة لَ ُهـ ْم َو ُهـ ْم باكُــونََ ،ف َل ّمــا َرء�آ ُهـ ْم قــا َل:
س َت ْب ِكي َع َلى ال ُّدنْيا َو َق ْد َع ِل َم ْت
ال َّن ْف ُ
السعا َد َة ِفيها َت ْر ُك ما ِفيها
�أ َّن َّ

لا دا َر لِ ْل َم ْر ِء َب ْع َد الْ َم ْو ِت َي ْس ُك ُنها
�إِ َّلا الَّ ِتي كا َن َق ْب َل الْ َم ْو ِت بانِيها

ـكاء �أ ْه ِلـ ِه كَمــا كا َن
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
قُ ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك� ،إِنَّ ُهـ ْم َیـ ْر ُوو َن �أ َّن الْ َم ِّی َت لَ ُی َعـ َّذ ُب بِ ُبــكا ِء �أ ْه ِلـ ِه! قــا َل� :إِنَّمــا ُی َع ِّذ ُبـ ُه ُبـ ُ
ُی َع ِّذ ُبـ ُه ِفــي الْ َحیــا ِة ال ُّدنْیــا َو لا َتـ ِز ُر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أخْ ــریٰ! ثُـ َّم قــا َم �إِلـیٰ شَ ـ َـج َر ٍة َع ِظی َمـ ٍة َف ْاسـ َت َت َر بِهــا َف َصلّـی ٰ َر ْك َع َت ْیــنِ ،
الســما ِء َو قــا َل« :اللَّ ُه ـ َّم �إِلَ ْيــكَ �أ ْف َضـ ِ
ـوب و ُم ـد َِّت ال� أ ْع َنــا ُق و
َف َل ّمــا َف ـ ِر َغ ِمـ ْـن َصلاتِ ـ ِه َر َف ـ َع َی َد ْی ـ ِه �إِلَــی َّ
ـت الْ ُقلُـ ُ
ـت ال� أ ْقـدَا ُم و �أن ِْض َيـ ِ
شَ ــخَ َص ِت ال� أ ْب َصــا ُر و نُ ِق َلـ ِ
ـت َم َر ِاجـ ُل
ـت ال� أ ْبـدَانُ ،اللَّ ُهـ َّم َقـ ْد َصـ َّر َح َم ْك ُنــو ُن الشَّ ـ َن� ِآن و َجاشَ ـ ْ
ال�أضْ َغـ ِ
ـان ،اللَّ ُهـ َّم �إِنَّــا نَشْ ـ ُكو �إِلَ ْيــكَ فقــد نَ ِب ِّي َنــا و َغ ْي َبـ َة �إما ِمنــا و َك ْثـ َـر َة َعد ُِّونَــا و ِقلَّـ َة َع َد ِدنــاَ ،ر َّب َنــا ا ْف َتـ ْـح َب ْي َننــا و
ـت خَ ْيـ ُـر الْفاتِ ِحيـ َـن».
َب ْيـ َـن َق ْو ِمنــا بِالْ َحـ ِّق و �أنْـ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Ҳазрати
Мансур бисёр дар рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе ва гоҳе низ
дар рӯзҳои шанбе ба қабристони муслимин мерафт ва чунин
буд ки вақте ба он дохил мешуд мефармуд: <<Салом бар аҳли
ин хонаҳо аз мӯъминон! Шумо пешоҳангҳои мо ҳастед ва мо
ин шоъ Аллоҳ ба шумо мулҳақ мешавем!>> Ва чунин буд ки
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ҳаргоҳ бар қабре мегузашт канори он меистод ва ба он назар
мекард ва навиштаҳои онро мехонд ва ҳаргоҳ қабри ҷавонеро
меёфт дар канори он менишаст ва худро мухотаб месохт ва
мефармуд: <<Вой бар ту эй ҷавон! Оё ҷавониат туро мағрур
кард? Дар ҳоле ки ин низ ҷавоне монанди туст ки марг ӯро хӯрд
ва ошомид! Пас ҷавониат туро мағрур накунад ки марг туро
дар ҳейни ғафлат сайд мекунад>>! (Абдуллоҳ) гуфт: Пас рӯзе
бар қабри шуҳадо гузашт дар ҳоле ки тасовири онон монанди
товвусҳо бар фарозашон қарор гирифта буд, пас аз рӯӣ ҳасрат
ба онҳо назаре андохт ва фармуд: Барои чи кушта шудед эй
лашкариёни ситамкорон?! На ба Худо савганд шаҳид касе
нест ки дар зери парчами онон кушта шудааст! Сипас (Яке
яке тасовирро) аз назар гузаронд ва дар миёни онҳо тасвири
ҷавонеро дид, пас фармуд: Ин шаҳид аст! Гуфтам: Оё ӯро
мешинохтӣ фидоят шавам?! Фармуд: На, вале ӯро ба ҳамрои
амирул мӯъминин дидаам! (Абдуллоҳ) гуфт: Пас муроди он
ҳазрат (аз ин сухан) ро дарнаёфтам ва ҷуръати суъол ҳам
пайдо накардам, пас он ҳазрат ба роҳ афтод то ба қаноте расид
пас нишаст то вузуӣ худро барои намоз тоза кунад, пас дар
ин ҳангом ҷамоъате бар ӯ гузаштанд ки ҷанозае барои худро
ташйиъ мекарданд дар ҳоле ки мегиристанд, пас чун ононро
дид фармуд: <<Нафс бар дунё мегиряд дар ҳоле ки медонад/
хушбахтӣ дар он тарки чизе аст ки дар он аст/ барои инсон
баъд аз марг хонае нест ки дар он сокин шавад/ магар хонае
ки қабл аз магр бонии он будааст>>! Гуфтам: фидоят шавам,
онҳо ривоят мекунанд ки мурда ба хотири гиряи хонаводааш
азоб мешавад! Фармуд: Ҷуз ин нест ки гиряи хонаводааш ӯро
азоб медиҳад ҳамон тавр ки дар зиндагии дунё ӯро азоб медод
(на инки Худованд ӯро азоб мекунад) ва касе гуноҳи дигариро
бар дӯш намегирад! Сипас ба сӯӣ дарахти азиме бархост ва
дар пушти он пинҳон шуд ва ду ракат намоз гузорд, пас чун
аз намози худ фроғат ёфт, даст ба осмон бардошт ва фармуд:
<<Худовандо! Дилҳо ба сӯӣ Ту равон ва гарданҳо ба сӯӣ Ту
дароз ва чашмҳо ба сӯӣ Ту хира ва гомҳо ба сӯӣ Ту бардошта ва
баданҳо ба сӯӣ Ту хоста шудааст! Худовандо! Душмани пинҳон
ошкор шуда ва дегҳои кина ба хуруш омадааст! Худовандо!
Мо аз фиқдони Паёмбарамон ва ғайбати имомамон ва касрати
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Ақойид; Шинохти охират/ Ахлоқ/ Аҳком; Ҳаҷ, умра ва зиёрати машоҳид ва масоҷид

душманонамон ва камии теъдодамон ба Ту шикоят мекунем,
пас миёни мо ва қавмамон ба ҳақ файсала кун ки Ту беҳтарини
файсала кунандагонӣ>>!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки Саҳифаи канали
пойгоҳ
телегроми пойгоҳ

